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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1117263-71.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMERICAN 
AIRLINES INCORPORATION, é apelada GRAZIELLA JENIFFER CINTRA MELLO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em juízo de retratação, 
adequaram o julgado a fim de definir a indenização por dano material por extravio 
de bagagem em 1.000 Direitos Especiais de Saque, nos termos que constarão do 
acórdão. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES 
(Presidente) e ROBERTO MAC CRACKEN.

São Paulo, 27 de março de 2018.

Hélio Nogueira
Relator

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível – Digital 

Processo nº 1117263-71.2016.8.26.0100

Comarca: 42ª Vara Cível - Foro Central - São Paulo

Apelante: American Airlines Incorporation

Apelada: Graziella Jeniffer Cintra Mello

Voto nº 12.176

Apelação Cível. Transporte aéreo internacional. Ação de 

reparação de danos morais e materiais. Pretensão deduzida 

por passageira em face de companhia aérea. Extravio de 

bagagem. Sentença de procedência. Inconformismo da ré 

apenas quanto aos danos materiais. Extravio incontroverso. 

Reexame de acórdão. Art. 1.030, II, do CPC.  Interposição de 

recurso extraordinário e especial. Julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 636331/RJ. Reexame. Adequação do 

Acórdão. Dano material. Aplicabilidade, ao caso, do 

entendimento consolidado pelo STF, no julgamento do RE 

636331 e do ARE 766618, com repercussão geral (tema 210). 

Quantum indenizatório que deve ser limitado a 1.000 direitos 

especiais de saque (art. 22.2 da Convenção de Varsóvia e de 

Montreal), observada a conversão deste valor na data da 

publicação do presente v. acórdão (art. 23, 1, da referida 

convenção). Readequação do Acórdão.

Cuida-se de apelação cível que objetiva a 

reforma da respeitável sentença, que, em ação de reparação de 

danos morais e materiais, julgou procedentes os pedidos, para 

condenar a ré na indenização por danos materiais à autora no importe 

de R$ 18.389,41, bem como ao pagamento da quantia de R$ 

10.000,00, a título de danos morais, ambos os valores com correção 

monetária a partir do ajuizamento, incidindo juros de mora de 1% ao 
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mês desde a citação. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada, 

ainda, no pagamento das custas, das despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor 

atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do atual 

Código de Processo Civil.

Diante do parcial provimento do recurso 

(conforme v. acórdão de fls.149/156 de fls. 107/112, alvo de embargos 

de declaração rejeitados, cf. acórdão de fls. 185/188), a apelante 

interpôs Recurso Extraordinário (fls. 195/204) e Especial (fls. 

225/238), pugnando, em resumo, pela aplicabilidade, ao caso, da 

Convenção de Montreal, nos termos da já decidida Tese 210 de 

Repercussão Geral.

A Presidência da Seção de Direito Privado 

desta Corte determinou a reapreciação do julgado, nos moldes do 

artigo 1.030, inciso II, considerado o julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 636331/RJ, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, 

por acórdão publicado em 13/11/2017.

É o relatório.

Trata-se de ação indenizatória proposta pela 

autora por extravio de bagagem, ocorrido em voo internacional 

realizado com a companhia ré, quando retornava da cidade de Los 

Angeles para São Paulo.

A ação foi julgada procedente, com a 

condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais 

à autora no importe de R$ 18.389,41, bem como ao pagamento da 
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quantia de R$ 10.000,00, a título de danos morais. 

Inconformada, a ré apelou. 

O v. acórdão de fls.149/156, alvo de embargos 

de declaração rejeitados, reconheceu que ao caso incidiria a 

responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC, dando parcial 

provimento ao recurso, apenas, para reduzir a indenização arbitrada 

em danos materiais, para a importância de R$ 9.195,00.

A ré, não conformada com a decisão proferida 

por esta Corte, interpôs Recurso Extraordinário (fls. 195/204) e 

Especial (fls. 225/238), pugnando, em resumo, pela aplicabilidade, ao 

caso, da Convenção de Montreal, nos termos da Tese 210 de 

Repercussão Geral.

A Presidência da Seção de Direito Privado 

desta E. Corte determinou a reapreciação do julgado em face do 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 636331/RJ, da relatoria do 

ministro Gilmar Mendes, por acórdão publicado em 13/11/2017.

Importante salientar que, no momento em que 

esta E. Câmara apreciou a matéria ora reexaminada, fez de acordo 

com o entendimento adotado à época, tendo em vista que ainda não 

havia sido publicado o Acórdão da Suprema Corte sobre o tema 210, 

que ocorreu somente em 13/11/2017.

Assim, com o intuito de readequar o julgado ao 

disposto no artigo 1.030, II, do CPC, compete a esta Colenda 22ª 

Câmara de Direito Privado o reexame do v. acórdão.

No caso, a utilização dos serviços da 

companhia aérea e o extravio da bagagem restaram incontroversos.

Com efeito, em recente julgamento de recursos 
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(RE 636331, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ARE 766618, Rel. Min. Luís 

Roberto Barroso, j. 25/05/2017, repercussão geral Tema 210), em 

referidos processos houve discussão da norma prevalecente nas 

hipóteses quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

(CDC) ou da Convenção de Varsóvia de 1929, oportunidades em que 

o Plenário do Supremo Tribunal Federal assim decidiu:

 “Nos termos do art. 178 da Constituição da 

República, as normas e os tratados internacionais limitadores da 

responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, 

especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm 

prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.

Cabe esclarecer, porém, que a questão 

analisada pela Suprema Corte diz respeito, apenas, à reparação por 

dano material, não havendo que se falar em aplicação das 

Convenções de Varsóvia e de Montreal para danos morais. 

Confira-se excerto de manifestação gravada e 

que houve no julgamento do RE 636331, Rel. Min. Gilmar Mendes:

“O Senhor Ministro Ricardo Lewandowski  A 

meu ver, como corretamente assentado, tanto pelo Ministro Barroso, 

como pelo Ministro Gilmar  e o Ministro Marco Aurélio, não está em 

causa aqui a condenação dos danos morais, até porque o Tribunal 

tem posição no sentido de cindir essas duas questões.

O Ministro Marco Aurélio foi o Relator de um 

acórdão, como Sua Excelência revelou, aprovado por unanimidade na 

Segunda Turma, em que disse o seguinte  'Vossa Excelência me 

corrija se eu estiver errado: que, com relação aos danos materiais, 
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aplica-se sim a Convenção de Varsóvia. Mas, tendo em conta as 

disposições das Constituição, no que tange à proteção do 

consumidor, se houver dano moral, nesse aspecto, aplica-se 

inteiramente o Código do Consumidor, que se encontra inclusive 

fundado, arrimado na Constituição Federal. Apenas isso'.

O Senhor Ministro Gilmar Mendes  De 

acordo”.

Depreende-se do julgamento, portanto, que as 

Convenções de Varsóvia e de Montreal devem ser aplicadas não 

apenas na hipótese de extravio de bagagem, mas, também, em outras 

questões de direito material envolvendo o transporte aéreo 

internacional. Sendo certo, ainda, que se tratando de transporte 

nacional aplica-se o CDC.

No que se refere ao dano material, decorrente 

do extravio de bagagem, ponto de insurgência devolvido pela ré em 

seu recurso de apelação, não se pode ignorar já ao caso comportar 

aplicação o tema 210 de repercussão geral do Excelso Supremo 

Tribunal Federal. 

Anota-se a ementa do julgado:

“Recurso extraordinário com repercussão 

geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. 

Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. 

Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido 

na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais 

subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material 

decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. 
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Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 

178 da Constituição da República, as normas e os tratados 

internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras 

aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e 

Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do 

Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de 

Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 

22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos 

acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para 

reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao 

patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se 

dá provimento”. (RE 636.331/RJ, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 

Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, Publicação DJe 13/11/2017).

Nesta linha de raciocínio, o valor da 

indenização pelos prejuízos materiais decorrentes do extravio da 

bagagem deve respeitar o que estipula o art. 22.2, da Convenção de 

Varsóvia e de Montreal, a saber:

“22.2. No transporte de bagagem, a 

responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, 

avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por 

passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao 

entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor 

da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia 

suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará 

obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a 

menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no 

lugar de destino”.
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A autora alegou ter sofrido um prejuízo 

material de U$ 4.231.00 (R$ 18.389,41) (fl. 17). 

Por esse contexto considerado, objetivamente, 

ainda que se conceba consentir que a autora desfrute de bom padrão 

de vida, o que justificaria a procedência sofisticada dos itens dados 

como extraviados, de marcas renomadas, por outro, para convencer 

dos valores apontados, eis que superiores ao limite fixado na 

Convenção para a hipótese, seria necessário que tivesse feito ao 

transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração 

especial de valor da entrega desta no lugar de destino, o que não foi 

feito. 

De rigor, portanto, a adequação do acórdão de 

fls. 149/156, no que concerne à indenização por danos materiais 

decorrentes do extravio da bagagem, limitando seu valor em 1.000 

Direitos Especiais de Saque, de acordo com o artigo 22.2 da 

Convenção de Varsóvia e de Montreal, com conversão na data da 

publicação do presente Acórdão (art. 23.1. da mesma Convenção).

Apenas a título de observação, em 06/03/2018 

o valor de 01 DES equivalia a R$ 4,67140.

Ante o exposto, por meu voto, em juízo de 

retratação (art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil), faz-se a 

devida adequação do julgado para definir a indenização por dano 

material por extravio de bagagem em 1.000 Direitos Especiais de 

Saque.

Hélio Nogueira

Relator
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